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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(8. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 311  – 318/2022 

 

Z 28. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 27. 9. 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 28. zasadnutiu MiZ. 

UZNESENIE č. 311/2022 

 

2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022. 

UZNESENIE č. 312/2022 

 

3. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 

30.06.2022. 

UZNESENIE č. 313/2022 

 

4. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom tried a 

počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave. 

UZNESENIE č. 314/2022 

 

5. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o prenájom priestorov v SŠ 

Tilgnerova 14 v Bratislave. 

UZNESENIE č. 315/2022 

 

6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus Kus. 

UZNESENIE č. 316/2022 

 

7. Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže.  

UZNESENIE č. 317/2022 

 

8. Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. 

UZNESENIE č. 318/2022 

 

9. Rôzne.  

K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

 

Poznámka: 

Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 

uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 

zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 27.9.2022. 
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K bodu 1.  

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 311/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie 

 

 priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

1. uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015), 

2. uznesenie č. 255/2021/F (21. MiZ, 14.12.2021). 

 

B. schvaľuje 

 

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

  

 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný 

termín 

Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 30.6.2022 30.6.2023 

2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 30.6.2022 30.6.2023 

3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 30.6.2022 30.6.2023 

4. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2022 30.6.2022 30.6.2023 

5. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2022 30.6.2022 30.6.2023 

6. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2022 30.6.2022 30.6.2023 

 

 

K bodu 2. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

 

UZNESENIE č. 312/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022. 

 

K bodu 3. 

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

k 30.06.2022. 

 

UZNESENIE č. 313/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

k 30.06.2022. 

 

 

 



 3 

K bodu 4. 

Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom tried 

a počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave. 

 

UZNESENIE č. 314/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov prenájom miestností nachádzajúcich sa v Spojenej škole Tilgnerova 

v Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava, s nájomným 

vo výške 3,00 €/hod. za účelom literárno-dramatickej výchovy, hudobnej výchovy, výučby počítačovej 

grafiky a výtvarného ateliéru v rámci činnosti súkromnej základnej umeleckej školy len pre žiakov SŠ 

Tilgnerova 14, Bratislava nasledovne: 

 

• miestnosť č. 52 a č. 84 - výtvarný ateliér - výmera 58 m2 a 25 m2 - v termíne od 01.10.2022 do 

28.06.2023 

streda  od 14:00 hod. do 18:00 hod. (pedagóg Mgr. art. Jana Milatová),  

streda  od 14.00 hod. do 18:00 hod. (pedagóg Mgr. Martina Mosnáčková) 

 

• miestnosť na Fadruszovej - výmera 33 m2 - v termíne od 01.10.2022 do 28.06.2023 

utorok od 13:30 hod. do 17:30 hod., (pedagóg Mgr. art. Jana Milatová) 

 

• miestnosť č. 82 - počítačová grafika - počítačová trieda - výmera 58 m2 - v termíne od 01.10.2022 do 

28.06.2023 (pedagóg Mgr. Art. Viliam Slaminka) 

pondelok od 14.00 hod. do 15.30 hod. 

stredu od 14.00 hod. do 15.30 hod. 

  

• miestnosť č. 61 - literárno-dramatická výchova – výmera 58 m2 - v termíne od 01.10.2022 do 

29.06.2023 (pedagóg Mgr. Alexandra Vranić) 

pondelok od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

štvrtok od 15.00 hod. do 17.00 hod.  

 

• miestnosť č. 22 - hudobný odbor – hra na klavíri - výmera 33 m2  

od 01.10.2022 do 29.06.2023 (pedagóg Jakuba Šeniglová, DiS.art.) 

utorok od 13.25 hod. do 17:35 hod. 

štvrtok od 13.25 hod. do 17:35 hod.  

 

• miestnosť č. 74 - hudobný odbor – hra na klavíri - výmera 58 m2   

od 01.10.2022 do 30.06.2023  (pedagóg Mgr. Maroš Gápa) 

pondelok od 13:30 hod. do 18:15 hod.  

štvrtok od 13.30 hod. do 17.40 hod. 

piatok od 13.30 hod. do 16.05 hod.  

 

• miestnosť - hudobný odbor – hra na klavíri - výmera 58 m2   
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  od 01.10.2022 do 27.06.2023 (pedagóg Anabela Patkoló) 

  pondelok od 14:25 hod. do 16:10 hod. 

utorok od 13:30 hod. do 17:15 hod. 

 

• učebňa 5D a sexta A - spev -  výmera 33 m2   v termíne od 01.10.2022 do  

 28.06.2023 (pedagóg Bc. Andrea Juhásová, DiS.art.) 

pondelok od 13.30 hod do 16:00 hod. 

streda od 13:30 hod. do 17:15 hod.  

 

• miestnosť č. 60 - hra na gitare  - výmera 58 m2  - v termíne od 01.10.2022 do 29.06.2023    

 (pedagóg Peter Heššo) 

 streda od 13.30 hod. do 15.50 hod. 

 štvrtok od 13.30 hod. do 17.00 hod. 

 

• miestnosť č. 84 – hra na husliach -  výmera 25 m2 - v termíne od 01.10.2022 do 27.06.2023  

(pedagóg Anabela Patkoló) 

 pondelok od 13:40 hod. do 14:25 hod.,  od 16:10 hod. do 16:55 hod. 

 utorok od 16:20 hod. do 17:05 hod. 

 

• miestnosť č. 74 – prípravka hudobnej výchovy - výmera 58 m2  v termíne od 01.10.2022 do  

 26.06.2023 (pedagóg Mgr. Maroš Gápa) 

 pondelok od 13:30 hod. do 14:15 hod. 

B. splnomocňuje  

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 5. 

Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o prenájom priestorov 

v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave. 

 

UZNESENIE č. 315/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení  neskorších predpisov prenájom telocvične o výmere 60 m2, nachádzajúcej sa v SŠ 

Tilgnerova v Bratislave, objekt Fadruszova 10, Bratislava pre žiadateľa Súkromná základná umelecká 

škola, Prokofievova 5, Bratislava,  s nájomným vo výške 3,00 €/hod. za účelom výučby tanečného odboru 

v rámci súkromnej základnej umeleckej školy predovšetkým pre žiakov SŠ Tilgnerova 14, v termíne od 

03.10.2022 do 30.06.2023 nasledovne: 

 

 

• pondelok  od 13.30 hod do 18.10 hod. 

• utorok  od 13.30 hod. do 17.25 hod.  

• streda   od 13.30 hod. do 17.50. hod. 
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• štvrtok  od 13.30 hod. do 17.05 hod. 

• piatok   od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 6. 

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKus Kus o.z. 

 

UZNESENIE č. 316/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) v spojení so stanovením 

§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  pre 

žiadateľa CirKusKus o.z., Hlaváčiková 28, Bratislava v období od 06. 09. 2022 do 30. 06. 2023 takto: 

- veľká sála v utorok od 16.30 hod. do 21.00 hod., v stredu od 18.30 hod. do 21.30 hod a vo štvrtok 

od 16.30 hod. do 20.00 hod s nájomným vo výške 8 €/hod a malá sála s nájomným 5 €/hod 

v rovnakom čase, ktorá je určená ako náhradná miestnosť ak nebude veľká sála k dispozícii na 

účel nácvikov,  

- veľká sála s nájomným vo výške 8 €/hod a malá sála s nájomným 5 €/hod v rovnakom čase ako 

náhradná miestnosť, ak nebude veľká sála k dispozícii, v rozsahu najviac 120 hodín v bližšie 

neurčených časoch (podľa dohody) na účel doplňujúcej výučby a nácvikov. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 7. 

Koncepcia rozvoja športu a mládeže. 

 

UZNESENIE č. 317/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

koncepciu rozvoja športu a mládeže na podmienky obce podľa ust. § 64 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 

 

 

K bodu 8. 

Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. 
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UZNESENIE č. 318/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o výsledku kontroly „Športová infraštruktúra na základných školách v mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v dňoch 

21.01.2022 až 31.05.2022 a opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov. 

 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová, 

starostka 


